VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
PRIESKUM TRHU
podľa §9 odst. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Obec Krahule so sídlom Krahule , ako verejný obstarávateľ, podľa § 6, odst. b,
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v zastúpení: starosta
obce Miroslav Schvarz uverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky a zároveň
vyzýva v súlade s § 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na
realizáciu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky:
Kamerový systém obce Krahule - rozšírenie
1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Obec Krahule
Sídlo :
Krahule č. 26, 967 01 Kremnica
IČO :
302 303 65
Telefón : 045 – 674 3 659
Fax :
045 – 674 4 790
Stránkové hodiny : denne 7,00 – 14,30 hod
Kontaktná osoba : Miroslav Schwarz starosta obce
e-mail : ou@krahule.eu
2. Miesto dodania predmetu zákazky :
Obec Krahule
3. Typ zmluvy :
Zmluva o dielo
4. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet dodávky
Podrobný opis predmetu zákazky :
5. . Variantné riešenie :
Neumožňuje sa. Verejný obstarávateľ súhlasí so zmenami technického riešenia
po jeho vzájomnom obojstrannom odsúhlasení.
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Do 2 mesiacov od odovzdania staveniska
Verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku objektu. Túto je potrebné
dohodnuť so starostom obce Krahule aspon 1 deň vopred.
7. Stručný opis zákazky
Projekt rieši doplnenie kamerového systému v obci Krahule.
Jedná sa o doplnenie 7 ks kamier vrátane montáže vrátane kála FTP 130m.
Slovník spoločného obstarávania CPN : 35 12 53 00-2
8. Podmienky účasti: Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení podnikať
Predloženie minimálne troch overitelných referencií o podobných akciách
realizovaných uchádzačom v posledných troch rokoch.
9. Lehota na príjimanie žiadosti o SP alebo prístup k dokumentom. na
vypracovanie ponuky, obsah ponuky

Výzva a výkaz výmer sú zverejnené na portáli verejného obstarávateľa
od 14.7. 2014 do 23.7.2014.
10. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku v uzavretej obálke je potrebné doručiť na Obec Krahule opečiatkovanú a podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch. Ponuka musí byť označená heslom súťaže “Doplnenie kamerového
systému súťaž neotvárať” .
Uplynutie lehoty na dodanie cenových ponúk :
a) dňa 28 7. 2014 do 13,00 hod.
b) doručenie poštou alebo osobne na adresu v bode 1 .
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
d) cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy ten bude obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača .
Lehota viazanosti ponúk: do 31.8. 2014
11. Podmienky otvárania ponúk: Otvárania ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ nebude na vyhodnotenie zriaďovať komisiu.
12. Podmienky financovania. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. Práce
sa budú uhrádzať na základe dopredu odsúhlasených faktúr.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Konečná najnižšia cena v EUR, ktorou sa
rozumie konečná cena za predmet zákazky v EUR s DPH, vrátane
všetkých vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine verejného
obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. Ak uchádzač
nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
14. Ďalšie informácie:
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručená
písomná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma. Neúspešným
uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia
ich ponuky.
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu konečnú celkovú cenu za
predmet zákazky v EUR s DPH.
S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň
ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu
konečnú c e nu za
predmet zákazky v EUR, verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo.
Uvedené platí ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa,
ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov prieskumu trhu.
Krahule , dňa 10. 07. 2014
Príloha : Výkaz výmer
Miroslav Schwarz
starosta obce

Výkaz výmer - Rozšírenie kamerového systému v obci Krahule
M.j.

Jedn. cena

1

Optický kábel 24 vl.

m

2

Zváranie optických vlákien

súb.

2

3

Optická spojka na stĺp komplet

ks

2

4

Konzoly a kotvenie

sub.

1

5

IP kamera Indoor

6

ks

8

Exter. IP HD statická kamera, H 264
30fps čítanie ŠPZ
IP HD profi statická kamera H264, 30fps
čítanie SPZ
Kábel FTP cat 5E out

9

Prenájom plošiny

súb.

1

10

Montážne práce

súb.

1
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Spolu
DPH
Cena spolu s DPH

ks

2
3
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2

m
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